Zmluva číslo: ZM2022699_1

Dodatok č.1
k Zmluve o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
Zmluvné strany
1. Rozhlas a televízia Slovenska
sídlo:
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
štatutárny orgán:
PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ
IČO:
47 232 480
IČ DPH:
SK2023169973
bankové spojenie:
XXXXXX
IBAN:
XXXXXX
zápis:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Po, Vložka č.: 1922/B
(ďalej len „RTVS“ alebo „objednávateľ“)
a
2.
1989.sk, s.r.o.
sídlo:
Hlavná 215, 925 28 Pusté Úľany
štatutárny orgán:
Jaroslav Daniška, konateľ
IČO:
52 692 116
IČ DPH:
nie je platcom DPH
bankové spojenie:
XXXXXX
IBAN:
XXXXXX
zápis:
Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.:45586/T
(ďalej len „zhotoviteľ“ alebo „partner“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej pre účely tejto Zmluvy aj ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú tento Dodatok č.1 k zmluve za nižšie uvedených podmienok:
I.
Úvodné ustanovenia
Zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody v zmysle čl. 10 bod 10.3 Zmluvy o spolupráci pri výrobe
audiovizuálneho diela Do kríža, č. ZM2022699 uzatvorenej dňa 29.1.2020 (ďalej len „zmluva“), tento Dodatok č. 1
k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“) z dôvodu požiadavky objednávateľa súvisiacej s vyhlásením mimoriadnej
situácie na území Slovenskej republiky v nasledovnom znení:

II.
Predmet Dodatku č. 1
1.

Čl. 6 sa dopĺňa o bod 6.4 a 6.5 zmluvy nasledovne:
„6.4

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vyhotovenie AVD uvedená v bode 6.1 v spojení s bodom
6.2 tejto zmluvy sa znižuje o náklady uvedené v rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 2 zmluvy, ktoré
nebudú zhotoviteľom vynaložené na výrobu tej ktorej časti AVD. „
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„6.5

Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob zníženia ceny za vyhotovenie AVD podľa bodu 6.4 zmluvy
sa použije aj pre časti AVD, ktoré boli vyrobené a odovzdané na základe zmluvy pred účinnosťou
tohto Dodatku č. 1 .“

V Bratislave, dňa....................................

..................................................................
1989.sk, spol. s r. o.
Jaroslav Daniška
konateľ

V Bratislave, dňa ......................................

.................................................................
Rozhlas a televízia Slovenska
PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ RTVS

